
WELKOM BIJ DE PRESENTATIE VAN DE 
OPLEIDING FINANCE, TAX AND ADVICE

Open avond 12 april 2022

Start: 18:00 en 19:00 uur

Door: Jamal Abid, Yung-Xian Woo, Romy 
de Groot Julius Brokkelkamp



Ben jij dit straks?

2

Er is behoefte aan een toekomstgerichte professional die helder 

adviseert over Finance en Tax, met up-to-date kennis én begrip van 

nieuwe toepassingen, mogelijkheden en internationalisering!



OPEN DAG 
2021 - 2022

Creating tomorrow

FINANCE, TAX AND ADVICE
DE OPLEIDING VOOR DE FINANCIËLE EN FISCALE ADVISEUR



Programma van vandaag
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Wat is Finance, Tax and Advice?Wat is Finance, Tax and Advice?
Bij welke bedrijven kun 

je aan het werk?
Bij welke bedrijven kun 

je aan het werk?

Hoe ziet de opleiding
eruit?

Hoe ziet de opleiding
eruit?

Wat is er náást de 
opleiding te doen?
Wat is er náást de 
opleiding te doen?

Wat zijn de 
toelatingseisen om FTA 

te studeren?

Wat zijn de 
toelatingseisen om FTA 

te studeren?
Hoe kan ik mij 
inschrijven?

Hoe kan ik mij 
inschrijven?



Finance, Tax and Advice

Jaar 1

Finance AdviceFinance Advice

Tax AdviceTax Advice

Bsc FTA Finance

Specialisatie hoofdfase

FTA Propedeuse

(Propedeuse met 
opleidingen F&C en 

AC)

FTA Propedeuse

(Propedeuse met 
opleidingen F&C en 

AC)

OF

Bsc FTA Tax

Diploma
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Advice voor Tax en Finance
Zakelijk schrijven 

(NL en ENG) 
Gespreksvaardigheden, 
klantgericht (mondeling) 
adviseren

(Jezelf) 
Presenteren 

Samenwerken

Ethisch handelen, integriteit

Onderzoeks-
vaardigheden

Persoonlijke 
ontwikkeling 

Goed kunnen omgaan 
met ICT 



Vraagstukken uit de praktijk staan centraal

Hoe kan de aankoop van de eigen 
woning het beste worden gefinancierd 

rekening houdend met de fiscale 
randvoorwaarden en consequenties? 

Financiering?
Rente-aftrek?
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Vreemd vermogen/Eigen vermogen?

Rente-aftrek beperkingen?

Op welke manieren kan de onderneming 
financiering aantrekken en wat zijn 

daarvan de fiscale gevolgen? 
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Blik op de arbeidsmarkt: Finance & Tax

Banen en werk

► Veel vraag naar HBO en WO studenten; 
binnen 3 maanden een baan

► Tijdens je studie interessante bijbanen op 
het gebied van verzekeringen en hypotheken  
bij grote banken

► Grote kantoren bieden vaak vast contract

► Startsalaris € 2.500 - 3.200,- bruto

Kennis en ontwikkeling

► Zo’n 80% v.d. Tax studenten studeert door 
voor Master
(Fiscale Economie, Fiscaal Recht)

► Fiscaliteit en Finance zijn heel veranderlijk 
(politiek) en specialistisch

► Toekomst: Tax en Finance Technology



Waar ga je werken?

Van Finance

Van Tax
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Als bijv. accountmanager,  
financieel adviseur, 
hypotheekadviseur, acceptant, 
vermogensadviseur, 
risicomanager, toezichthouder
bij o.a.

Als bijv. bedrijfsfiscalist, fiscaal 
adviseur, aangifte-medewerker, 
toezichthouder bij o.a.
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Verschil financiële opleidingen

Accountancy

F&C 
(Bedrijfseconomie)

FTA 
(Finance / Tax)

Inzicht in de (controle) van 
financiën van organisaties

Inzicht in de financieel 
economische 

bedrijfsvoering van een 
organisatie 

Finance: advisering over 
financiële vraagstukken

Tax: advisering over 
belastingtechnische 

vraagstukken

(Assistent-)accountant

Adviseur op financieel 
administratief en fiscaal gebied

(Assistent-)controller

Financieel analist

Financieel planner of 
adviseur

Hypotheekadviseur

Beleggingsadviseur

Fiscalist

Belastingdeskundige



De propedeuse
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Eigen klas per opleiding
met eigen docenten Drie opleidingen op 

financieel economisch gebied 

Gemakkelijkere overstap van de ene 
naar de andere financiële opleiding 
(na het 1e jaar)

Kennis op financieel 
economisch gebied

Uitgestelde studiekeuze

Bij BSA geen vervolg 
binnen deze opleidingen

Keuzevakken



Opbouw studiejaar

42 weken studie 
in vier blokken van
10-10-10-12 weken

42 weken studie 
in vier blokken van
10-10-10-12 weken

8 weken projecten / 
colleges / training / 

coaching

2 weken 
beoordelingsperiode

8 weken projecten / 
colleges / training / 

coaching

2 weken 
beoordelingsperiode

gemiddeld 
12-15 contacturen 
(hoor- en werkcolleges, 

project- en studiebegeleiding)

gemiddeld 25-28 uur 
zelfstandig werken 

(projecten met 
medestudenten, zelfstudie, 

voorbereiden lessen en 
tentamens)

gemiddeld 
12-15 contacturen 
(hoor- en werkcolleges, 

project- en studiebegeleiding)

gemiddeld 25-28 uur 
zelfstandig werken 

(projecten met 
medestudenten, zelfstudie, 

voorbereiden lessen en 
tentamens)

Per jaarPer jaar Per blokPer blok Per weekPer week
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Hoe ziet je week eruit?
Week 16 mei 2021 – 20 mei 2022

MA DI WO DO VR

Inleiding Recht

FMB 3.046
12:50-14:30

Beroepsvorming 1 (Sport)

Sport
15:20-17:00 (plus reistijd 
vanaf 14:30 en 17:00)

Bedrijfsadministratie 2

FMB 3.001
08:30-11:00

Marketing

FMB 3.121
08:30-10:10

Marketing Plan Pres.

10:20-12:00

Beroepsvorming 1 (Prakt)

FMB 3.090
12:00-13:40

Inleiding Recht

FMB 3.009
14:30-16:10

Bedrijfsadministratie 2

FMB 3.093
16:10-18:40

Uitwerken FIM project

Projectruimte (met 
Sem, Chaima, Quinten 
en Luco)
13:00-16:00

FLOOR X SESI

FLOOR debatcentrum
12:00-16:00

Werken :/

AH
14:30-20:00

Oppassen

Hans & Barbara
20:00-23:00

Inpakken voor 
Best Kept Secret :)

Voorbereiden M-plan

Projectruimte (met 
Yannick)
16:00-18:00

Voorbereiden FIM

Thuis (met Quinten)
10:00-12:00
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Je bepaalt zelf welke richting je op gaat!

jaar 1 jaar 2

Propedeuse

Modulen 
o.b.v. keuze 

voor Finance 
Advice of
Tax Advice

route

jaar 3 jaar 4

Modulen 
FA of TA

Afstuderen

Stage

Minor / 
doorstroom
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Studieprogramma jaar 1
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Jaar Semester 1 Semester 2

1

Blok 1 Bedrijfsadministratie en Tax

Bedrijfsadministratie 1

Inkomstenbelasting

Onderzoek/Visievorming

Blok 3 De organisatie en haar financiële 
huishouding

Bedrijfsorganisatie/Recht

Management Accounting

Profileringsvak

Blok 2 Visievorming
Bedrijfsadministratie 2

Keuzevak

Algemene Economie

Blok 4 Finance en Cijfers

Financieel Management

Kwantitatieve Financiële Methoden

Beroepsvormende vaardigheden

Studieloopbaanbegeleiding Studieloopbaanbegeleiding



NA JE AFSTUDEREN DOORSTUDEREN?

Met de master Digital Driven Business,
in 1 jaar je Masterdiploma

Vanaf sept. 2022 met specialisatie Finance

Daarnaast doorstroom minoren in jaar 4 bij
de UVA mogelijk, ook in 1 jaar Master-
diploma mogelijk.



FinTax: want er is meer naast je studie!
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Dit zijn de toelatingseisen

EC of 
BE

(EC of BE) + 
(wis-a of wis-b)

havo

N&T C&ME&MN&G

vwo

Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 starten
MBO Administrateur sluit goed aan.

mbo

50 punten Je moet minimaal 50 studiepunten in jaar 1 halen. Anders kun 
je niet doorstromen naar jaar 2.



S O N D J F M A M J J A S

Wettelijke 
inschrijfdeadline

1 mei 2022

Zomervakantie 
2022*

Start collegejaar 
2022/2023

Open Dag
26 en 30 okt.

Open Dag
7 dec

Open Dag
12 feb

(10:00-14:00)

Hier ben je nu 
Open Dag

12 april
(18:00-21:00)

Start collegejaar 
2021/2022

Wat kan ik doen na deze open dag?
Student voor een Dag: proefles, vragen studenten, rondleiding gebouw, woensdag 18 mei, van 10-12 uur

2021 2022

Oké, en wat nu?
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Studiekeuzecheck

 Verplicht na inschrijving 

 Invullen online vragenlijst (duur: circa 30 min)

 Geeft antwoord op de vraag: heb ik mij voldoende voorbereid op de 
overstap naar het hbo en past de opleiding bij mij? 

 3 adviezen na het invullen

 Je weet zeker dat de opleiding bij je past en je weet waar je aan begint. 

 Je twijfelt nog of de opleiding bij je past. Je wordt uitgenodigd voor een 
ochtend op 8 juni. 

 Je weet het eigenlijk niet, je twijfelt tussen meerdere opleidingen. Advies 
om je opnieuw te oriënteren wat je wilt. 



HANDIGE STUDIEKEUZETIPS!!
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 Oriënteer je goed op de opleiding 
 Vergelijk de opleiding met andere opleidingen
 Bespreek je keuze met anderen
 Tips om je verder te oriënteren:
 Meld je aan voor ‘Student voor een Dag’ 18 mei 

aanmelding via hva.nl/fta
 Zoek een vacature voor Tax en Finance
 Check je vakken op studiegids.hva.nl/fta-vt
 Controleer de toelatingseisen 
 DigiD aanvragen (duurt 5 werkdagen)
 Inschrijven in Studielink vóór 1 mei 2022



Kortom, waarom FTA aan de HvA?
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► Focus ligt op tax accounting (FTA Tax), financiële planning, 
adviesvaardigheden: belangrijk voor toekomstige werkgevers. 

► Internationale werkomgeving vraagt om internationale skills.

► Studeren in Amsterdam, omringd door vele financiële - en 
belastingadvieskantoren voor projecten, stage, baan.

► Naast gedegen vakkennis veel aandacht voor ontwikkelen 
professionele beroepshouding.

► Verkorte vervolgstudie aan de UvA
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Succes met het maken van je keuze!
Wie weet ben jij straks de 

toekomstgerichte professional die 
helder adviseert over Finance & Tax. 

www.hva.nl/fta


